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Endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv 

 

Vi viser til brev av 26.09.2012 om høring av endringer i naturmangfoldloven og viltloven. 

Norges Bondelags merknader til endringsforslaget følger nedenfor. 

 

Viltloven § 19 Human jakt 

Det foreslås innen endringer av viltloven § 19. Norges Bondelag vil likevel foreslå at 

viltlovens § 19 endrer sin overskrift fra ”human jakt” til ”dyrevelferdsmessig forsvarlig 

jakt”. Vi begrunner dette med at begrepet ”dyrevelferdsmessig forsvarlig” er brukt i Lov 

om dyrevelferd, § 20. Jakt, fangst og fiske:  

 

       ”Jakt, fangst og fiske skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.” 

  

I følge Bokmålsordboka til Universitetet i Oslo og Språkrådet betyr ordet human; 

menneskekjærlig eller vennlig. Vi mener man bør bruke samme begrep i viltloven som i 

dyrevelferdsloven når meningen er den samme. 

 

 

Viltloven § 20 bruk av våpen under jakt 

 

A. Kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt 

Norges Bondelag støtter i all hovedsak MDs forslag til endringer i viltlovens § 20. Det er 

viktig at det endelig åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt. Dette er av 

stor betydning for mer effektivt ettersøk og avliving av påskutte hjortevilt. Vi støtter også 

departementets vurdering om at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å innføre en 

regulering av når jakt på hjortevilt kan foregå i den mørke delen av døgnet. Vi mener 

norske jegere er ansvarlige og tror ikke jegerne vil opptre mer uaktsomt ved jakt i 

utilstrekkelig lys selv om kunstig lys til ettersøk blir tillatt. 

 

Departementet foreslår å innføre meldeplikt for jegerne til grunneier og kommune om bruk 

av kunstig lys, på samme måte som det skal meldes om ettersøk.  
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Norges Bondelag mener det er jaktrettshaver og ikke grunneier som er riktig adressat for 

meldeplikten. Vi forutsetter imidlertid at praktiseringen av denne meldeplikten ikke er til 

hinder for selve gjennomføringen av ettersøk med bruk av kunstig lys. Vi går ut fra at 

plikten om å varsle jaktrettshaver og kommune så raskt som mulig ikke innebærer krav om 

varsling før iverksetting av selve ettersøket, selv med bruk av kunstig lys.  

 

B. Kunstig lys ved avliving av vilt som er fanget levende 

Norges Bondelag støtter forslaget om å tillate bruk av kunstig lys til avliving av vilt som er 

fanget levende i felle i sin helhet. Dette er en nødvendig tilpasning til kravet om 

dyrevelferdsmessig forsvarlig jaktutøvelse. 

 

C. Kunstig lys under åtejakt på rev, jerv og andre viltarter 

Norges Bondelag mener det er svært positivt at departementet nå ønsker å åpne for at 

kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på andre arter i tillegg til rødrev. Vi støtter også 

forslag om at det kun settes krav om at lyskilden skal være fastmontert.  

 

Et åte vil tiltrekke seg flere jaktbare arter. Norges Bondelag mener derfor det er riktig å 

åpne opp for jakt på flere arter ved bruk av kunstig lys. Departementet viser i 

høringsdokumentet til villmink og mårhund som aktuelle arter. Vi støtter dette og mener i 

tillegg det må åpnes opp for åtejakt med kunstig lys på; jerv, bjørn, ulv, gaupe og villsvin.  

 

Dette kan enten gjøres direkte i loven, slik det i dag er for rødrev, eller det kan åpnes opp 

for flere arter i en forskrift til viltloven.  

 

Rovdyrforliket av 17.06.2011 fremholder lisensjakt på jerv som et hovedvirkemiddel for å 

kontrollere jervebestanden, sitat 2.2.10: 

 

”Når det gjelder jerv, konstateres det at lisensfelling per i dag ikke fungerer 

tilfredsstillende. Det skal fortsatt være målsetting om at lisensfelling skal bli 

hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av jerv, slik at ekstraordinære uttak av 

ynglelokaliteter over tid kan reduseres til et minimum.” 

 

Det ble for jaktperioden 10. september 2011 – 15. februar 2012 gitt en lisenskvote på totalt 

128 jerv. Etter årets jakt og ekstraordinære uttak er det tatt ut 91 voksne jerver. Av disse 

ble kun 42 jerv ble felt under lisensjakt, resten ble felt av Statens naturoppsyn. Jerv er en 

sky art som stiller ekstra krav til jegerne. Det er spesielt vanskelig å jakte jerv i Nord-

Norge hvor det er mørketid det meste av tiden hvor jervejakt er tillatt (10. september – 15. 

februar).  

 

Norges Bondelag mener det haster å åpne opp for bruk av fastmontert lys ved åtejakt på 

jerv slik at Stortingets målsetting om økt uttak av jerv ved lisensjakt kan nås. Dette kan 

ikke vente til jakttidsforskriften skal revideres i 2017. 

 

Norges Bondelag foreslår derfor at bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv tas direkte inn i 

paragraf 20: 
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Ny § 20 tredje ledd: 

 

Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i 

jaktøyemed, med følgende unntak: 

- Åtejakt på rødrev og jerv når lyskilden er fast montert. 

- Ettersøk av påskutt hjortevilt. Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og 

skal snarest varsle jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys og om 

utfallet av ettersøket. 

- Avliving av vilt som er fanget levende i felle. 

 

Naturmangfoldloven § 15 - Jaging av vilt 

Departementet viser til at viltloven tidligere hadde et forbud mot å jage fredet vilt.  Denne 

bestemmelsen glapp i overgangen til ny naturmangfoldlov. Departementet viser videre til 

at domsstolene har påvist svakheter i eksisterende hjemler som skal hindre unødig jaging, 

spesielt av bjørn, og at dette ønskes justert inn. 

 

Norges Bondelag vil påpeke at et forbud mot jaging av arter som forårsaker skader i 

jordbruket vil skape store problemer. Dette gjelder spesielt gjess (kortnebbgås) og 

hjortevilt som forårsaker avlingsskader ved beiting og ved å legge igjen ekskrementer på 

innmark. I enkelte områder  i Nord-Trøndelag og Nordland  driver mange bønder utstrakt 

jaging av kortnebbgås på vårtrekket til Svalbard for å hindre skader på beite, eng og 

kornareal. Jaging er også brukt for å beskytte bufe på utmarksbeite og innmark mot rovdyr. 

 

Norges Bondelag forutsetter at eventuelle endringer i naturmangfoldloven ikke innskrenker 

muligheten til å jage viltlevende arter for å hindre skade eller tap på landbruksvirksomhet. 

 

Begrunnelsen for endringen av naturmangfoldloven § 15 er spesifikt rettet mot uønsket 

jaging av bjørn med hunder. Gode jakthunder bidrar til en effektiv og dyrevelferdsmessig 

sikker jakt. Det er derfor viktig å legge til rette for trening av jakthunder. Hunder som skal 

brukes til bjørnejakt må være godt trente og skolerte slik at de kan utføre en 

tilfredsstillende jobb under lisensfelling av bjørn, felling av skadegjørende bjørn og 

ettersøk på skadet bjørn. Tilføyelsen som departementet foreslår i § 15, første ledd, vil 

kunne oppfattes som begrensende for all trening av jakthunder som ikke foregår i 

jaktsituasjoner. Dette vil stigmatisere et godt etablert treningstilbud for en rekke ulike 

jakthunder. 

 

Departementet har tolket nåværende lovgivning slik at det ikke er anledning til å bruke 

såkalte ”plotthunder” til jakt på bjørn i Norge. Her mener vi man bør se til de svenske 

bestemmelsene som for hundebruk ved jakt og jakthundtrening er langt mer nyansert enn 

våre bestemmelser, som bare skiller mellom ”løs på drevet halsende hund” og andre former 

for hundebruk. Det er i Sverige blant annet adgang til å slippe inntil to hunder samtidig ved 

trening på bjørn og jakt på bjørn.  

 

Norges Bondelag foreslår følgende endring av § 15, tredje ledd: 

 

”Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for lovlig ferdsel, 

landbruksvirksomhet, jakt og trening av jakthunder eller annen virksomhet som 

skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6”. 
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Norges Bondelag har ingen merknader til de andre lovendringsforslagene som er fremmet i 

høringsbrevet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Arild Bustnes 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

         Finn Erlend Ødegård 

 

 

 

 

          

 


